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Voorleeskampioenen
Liz van Boeijen van basisschool Megelsheim uit Meerlo en Tren Schamp van basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst werden maandag 14 februari als winnaars uitgeroepen
tijdens de gemeentelijke voorleeskampioenschappen. Vijftien basisscholen uit de gemeente Horst aan de Maas streden om een plekje voor de regionale ronde op woensdag 23 maart.
De theaterzaal van ‘t Gasthoês in Horst werd speciaal omgetoverd tot een echte voorleeszaal. Liz en Tren maken tijdens de regionale ronde kans op de provinciale en vervolgens de
nationale finale op woensdag 25 mei. / Beeld: Niels van Rens

Meningsverschillen over onderlinge afspraken

Aantal carnavalsverenigingen niet blij met driedaagse Hôrster
Carnavals Parade
In een brief aan het gemeentebestuur van Horst aan de Maas laat een aantal carnavalsverenigingen weten dat
ze niet blij zijn met de ambitie om een driedaags carnavalsevenement te organiseren in Horst. Mede omdat er
eerder in december 2021 afgesproken is om geen grootschalige carnavalsactiviteiten te organiseren.
Carnavalsverenigingen De Blauwpoët
(Broekhuizenvorst), De Krey
(Broekhuizen), De Bok (Swolgen),
De Vlaskop (Melderslo) en De
Turftreiers (America) doen hun beklag
over de Hôrster Carnavals Parade.
“De gemaakte afspraken zijn voor alle
verenigingen hetzelfde: geen prins
carnaval, geen grootschalige activiteiten en tijdens de carnavalsweek,
mits mogelijk, carnaval kleinschalig

vieren binnen de geldende regels”,
schrijven de verenigingen. “Het voornemen om alsnog een driedaagse
Horster Carnavalsparade te organiseren schaadt dan ook ons vertrouwen
in het gemeentebestuur en de organiserende partijen.”

Voor de bühne
De verenigingen zeggen dat ze
allemaal in hetzelfde schuitje zit-

ten en proberen samen aan wal
te raken. “Een centraal en driedaags carnavalsevenement van
deze omvang faciliteren in deze
tijd voelt daarom als minachting
van onze verenigingen en horecagelegenheden, die óók proberen
hun hoofd boven water te houden.” De verenigingen vinden de
eerder gemaakte afspraken voor
de bühne.

Trots
Een woordvoerder van de gemeente
Horst aan de Maas laat weten dat er
geen afspraken zijn gemaakt met de
verenigingen over het niet organiseren van grootschalige evenementen.
“Wij staan niet negatief tegenover
zulke feesten als het gewoon mag.
Als alles binnen de regels wordt
georganiseerd, kunnen wij alleen
maar trots zijn op de organiserende
partijen. Wel hebben we afgesproken geen hoogwaardigheidsbekleders uit te roepen tijdens carnaval.
Dus geen prinsen, boerenbruidsparen

en andere mensen in kostuum.”
De organisatie van de Hôrster
Carnavals Parade is meermaals
gevraagd naar een reactie, maar op
heden heeft de HALLO nog niets van
hen vernomen.

Wij staan niet negatief
tegenover zulke feesten
als het gewoon mag

Tekst: Niels van Rens
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Café Oud Meerlo verandert in Rijksmuseum

Rembrandt van Meerlo stelt zijn tekeningen tentoon
Veel mensen weten het niet, maar er woont een Rembrandt in Meerlo. Jacques van Daelen (82) is een bewoner
bij woongroep Pilmus. Samen met Helmie van de Riet maakt hij elke week een tekening. Op zaterdag 19 februari houdt Jacques een tentoonstelling van zijn tekeningen in café Oud Meerlo.
Jacques Daelen krijgt dan niet alles
meer goed mee, maar tekenen kan
hij als de beste. Elke donderdag komt
Helmie van de Riet langs om samen
met hem te tekenen. “Vaak zijn het
dieren”, vertelt Helmie. “Dan neem
ik een opgezet dier mee en gaan we
deze samen natekenen.” Helmie vertelt dat ze heel trots is op Jacques.
“Als ik hem vergelijk met de periode
toen ik voor het eerst langs kwam
en nu, dan zijn zijn kwaliteiten echt
vooruit gegaan. Hij is nu zelfs bezig
met het leren van aquarel. Dat is echt
knap.”

Zijn kwaliteiten zijn
vooruit gegaan

Bondje
Genieten doet Jacques zeker van het
schilderen. “Dat zie je meteen aan

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)

hem”, gaat Helmie verder. “Dan ontstaat er zo’n grote glimlach op je
gezicht, heerlijk om te zien. Daar word
je zelf gewoon vrolijk van. We hebben
samen echt een bondje. Humor heeft
hij ook. Dan zijn we aan het schilderen
en floept hij ineens er iets grappigs
uit. Dan moet ik hard lachen.”
Alle tekeningen die Jacques maakt
worden opgehangen en bewaard in
zijn kamer in de Pilmus. “Dat is echt
zijn eigen museumpje geworden”,
zegt Helmie. “Toen ik laatst bij hem
was om de tekeningen op te halen
om ze naar café Oud Meerlo te brengen, was hij even van z’n padje toen
ik er een verwijderde. Hij is ontzettend
trots op zijn werken. Hij straalt enorm
als hij een tekening wil laten zien.”

Mens centraal
Zaterdag 19 februari om 15.00 uur
is het zover. Dan mag Jacques aan
iedereen uit Meerlo en daarbuiten
laten zien welke kunstwerken hij zoal
heeft gemaakt. “Natuurlijk mag hij

Tekst: Niels van Rens

Geen gewonden

Flinke brand in leegstaande boerderij in Sevenum
Een leegstaande boerderij is vrijdagnacht 11 februari afgebrand aan de Gelderdijk in Sevenum. Er zijn geen slachtoffers gevallen.
De melding kwam rond 01.30 uur
dat er een leegstaande boerderij in
brand stond. In het pand bevonden
zich allerlei spullen die in de loop
der jaren verzameld zijn. Daarnaast
stonden er ook drie gasflessen.

De brandweer heeft drie tractoren
in veiligheid kunnen brengen, maar
het pand hebben ze gecontroleerd
uit laten branden. In de straat is door
de brand de stroom uitgevallen.
Enexis heeft het pand van de stroom

gehaald, zodat de bewoners aan de
Gelderdijk en omgeving weer stroom
kondern krijgen. Net na 05.00 uur gaf
de brandweer het sein brandmeester.
De nazorg zoals het nablussen nam
nog enkele uren in beslag. Ook Enexis

was nog enige tijd bezig met de
stroomvoorziening. Bij de bluswerkzaamheden waren vier tankautospuiten betrokken en drie waterwagens.
De waterwagens pendelden op en
neer voor de watertoevoer.

Oh, zit dat zo!

Van de regen in de drup
In mĳn vorige bĳdrage beschreef ik welke uitdagingen de overheid heeft als gevolg van de uitspraak van
de Hoge Raad inzake de spaartax. Er moet een oplossing worden gezocht voor de voorbĳe jaren waarin de
heffing volgens de Hoge Raad in strĳd is met de wet en er moet een geheel nieuw systeem worden ingevoerd voor de komende jaren.
heffing wél 5 miljard per jaar op.
Dat levert dus een flink gat in de
overheidsfinanciën op.

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening van de
aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht
voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de
Auteurswet als het databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door
de redactie, kan het voorkomen dat door actuele
omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

zijn eigen expositie openen door een
lintje door te knippen”, legt Jolanda
Rutten, de persoonlijk begeleider van
Jacques, uit. “Iedereen is welkom.
Daarna zal ik ook iets over de Pilmus
vertellen.” Helmie is blij met de
Pilmus. “Het is een hartverwarmende
organisatie”, zegt ze. “Er wordt hier
naar de mens gekeken. Dat zie je
goed bij Jacques, want hij vindt tekenen fantastisch en daarom krijgt hij
de kans om dit te doen.” De schilderijen kunnen ook worden gekocht,
legt Jolanda uit. “De opbrengst wordt
goed besteed bij de Pilmus. Wij en
zeker Jacques, hebben er heel veel
zin in.” Jolanda en Helmie kijken
Jacques aan en er verschijnt weer
een brede glimlach op zijn gezicht.
“Daar word je toch helemaal vrolijk
van”, zegt Helmie.
Het werk van Jacques is van zaterdag
19 tot en met vrijdag 26 februari te
zien in café Oud Meerlo in Meerlo.

Ten aanzien van de voorbije jaren
heeft de landsadvocaat geoordeeld
dat het juridisch gezien niet nodig is
om iedereen te compenseren, maar
dat dit wellicht wel maatschappelijk
gewenst is. Hoewel ook de politiek
wel voor een ruimhartige compensatie lijkt te zijn, brengt de box 3

Het opzetten van een nieuw
systeem ligt politiek gevoelig.
Een deel van het probleem is
dat de Inkomstenbelasting, zoals
de naam al aangeeft de inkomsten uit vermogen belast, je
kunt hierbij denken aan rente,
dividend en huuropbrengsten.
Maar ook bijvoorbeeld de verkoopwinst bij de verkoop van een
woning of effecten, zijn goedbeschouwd inkomsten uit vermogen.
Er wordt dan gesproken van een
Vermogenswinstbelasting. Die kennen we in Nederland voor particulieren nog niet.
In de politiek wordt de belastingheffing van inkomsten uit

vermogen vaak verward met
het belasting van het vermogen
zelf. In Nederland kende we tot
2001 een Vermogensbelasting.
De heffing was 1 procent, later
0,7 procent. Er waren specifieke
waarderingsregels opgenomen
voor de eigen woning, ondernemingsvermogen en oudedagsvoorzieningen zoals pensioenen.
Voorts was er een samentelregeling, waardoor je nooit meer dan
80 procent van het inkomen aan
belasting verschuldigd was.
Of een vermogensbelasting moet
worden ingevoerd is natuurlijk
aan de politiek. Naar mijn mening
kan het echter geen vervanging
zijn voor de nu door de Hoge
Raad afgeschoten belastingheffing over Inkomsten uit vermogen.
Vermogensbelasting heeft name-

lijk dezelfde inherente onrechtvaardigheid als de box 3 heffing.
De spaarzame burger met wat geld
op de bank waarover geen rente
wordt vergoed wordt op dezelfde
wijze belast wordt als de onroerend goed magnaat, die rijk wordt
van de huurinkomsten en waardestijgingen. Dat is nu juist waar de
200.000 vasthoudende bezwaarmakers zich zo boos over gemaakt
hebben. Zij komen dan van de
regen in de drup.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Verzoek SP over arbeidsmigranten aan Kroon kan niet vernietigd worden
In de raadsvergadering van Horst aan de Maas van 20 april 2021 stemde de fractievoorzitter van de VVD,
Yvonne Douven, mee over een agendapunt met betrekking tot arbeidsmigranten. Volgens SP Horst aan de
Maas had zij een particulier belang bij zaken betreffende arbeidsmigranten, via haar partner die een bedrijf
heeft dat arbeidsmigranten huisvest. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)
zegt dat het beter was geweest als Douven niet aan stemming had deelgenomen.
Douven was van mening dat er geen
sprake was van belangenverstrengeling. Zij zou spreken uit algemeen
belang. De SP was het daar niet mee
eens en diende bij achtereenvolgens

de burgemeester, de gouverneur en
uiteindelijk de Kroon (via de minister
van Binnenlandse Zaken) een verzoek
in om het raadsbesluit waar Douven
bij meegestemd had te vernietigen.

Minister Hanke Bruins Slot
(Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties) heeft de SP-fractie
in een brief van 8 februari laten
weten dat het beter was geweest als

Adver torial

Douven niet aan stemming over huisvesting arbeidsmigranten had deelgenomen, maar dat het om juridische
redenen niet mogelijk is om op basis
daarvan het raadsbesluit te vernietigen.
Het heeft behoorlijk lang geduurd
alvorens de minister een besluit kon
nemen. De reden daarvoor was volgens de minister dat het verzoek het
nodige overleg en juridische afstemming vergde. Het raadsbesluit kan
niet vernietigd worden, omdat het
een zogenoemd ‘appellabel-besluit’

is, wat wil zeggen dat mensen bij de
Raad van State beroep kunnen aantekenen tegen het besluit. In zulke
gevallen kan de Kroon niet besluiten
tot vernietiging. Overigens, zo stelt
de minister, zou zij ook als er geen
sprake zou zijn geweest van een
‘appellabel-besluit’, het raadsbesluit
niet vernietigd hebben. Dat oordeel
baseert de minister op de inschatting
dat de stem van Douven niet doorslaggevend is geweest voor het aannemen van het raadsvoorstel door de
gemeenteraad.

Resten van doodskronen
gevonden bij Kloosterhof Horst
In verband met de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw van
supermarkt Jan Linders is door onderzoeks- en adviesbureau voor
archeologie RAAP een zogenaamde waarneming aan het Kloosterhof
in Horst uitgevoerd. Tijdens deze waarneming, die voor een deel
plaatsvond op het voormalige kerkhof rond de St. Lambertuskerk,
werden zoals te verwachten veel botresten gevonden.

Het verhaal van Reza Ebtekarian
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Reza
Ebtekarian. De in Horst woonachtige Reza kwam via Gemeente Horst aan de Maas bĳ NLW Groep terecht
waar hĳ door middel van een ontwikkeltraject werd geplaatst bĳ Dolmans Monsdal in Venray. Dat beviel
voor beide partĳen zo goed dat hĳ sinds januari dit jaar een vast dienstverband heeft bĳ Dolmans
Monsdal! Reza levert een bĳdrage aan groenonderhoud door het uitvoeren van diverse werkzaamheden
zoals onderhoud van perken en bossen. Reza: ‘Ik vind het fijn om afwisseling in het werk te hebben waarbĳ
ik veel mag doen en aanpakken!’ Reza werd vanuit NLW ondersteund door jobcoach Patrick Derikx.
Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

Bijzonder is de groene aanslag
op één van de schedels van een
vrouw die op het moment van
overlijden 23 tot ruim 40 jaar oud
was. Ook de groene aanslag op
een schedelfragment en de aanwezigheid van kleine fragmenten
metaal en organisch materiaal
zijn bijzonder. Uit nader onderzoek blijkt dat deze resten vrijwel
zeker gerelateerd kunnen worden
aan een zogenaamde doden- of
maagdenkroon. Dergelijke kransen
bestonden uit bloemen en blaadjes van sierlijk gekruid metalen
draad (koperdraad), versierd met
glaskralen, textiel en pailletten.
Doodskronen werden in verband
gebracht met maagdelijkheid en

kwamen voort uit de christelijke
opvatting dat elk mens gehuwd
moest zijn. Wanneer men bij leven
niet huwde, bijvoorbeeld door een
vroege dood, diende dit na het
overlijden te worden ‘hersteld’.
De symboliek ‘bruid van Christus’
speelde hierbij een rol. Een ongehuwde werd na het overlijden de
symbolische bruid van Christus.
Het gebruik van dodenkronen of
maagdenkroon is in historische
bronnen gedocumenteerd vanaf
de zestiende eeuw. Afgaande op
de periode waarin het kerkhof in
Horst in gebruik was, dateren de
schedels uit de zestiende eeuw tot
1869. In dat jaar werd het kerkhof
namelijk gesloten.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

Jongeren
Bedrijvendag
Horst aan
de Maas

HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
HORST RONDOM INDUSTRIETERREIN
SEVENUM RONDOM KLASSENWEG
BROEKHUIZENVORST
RONDOM OOIJENSEWEGG

dinsdag 5 april 2022
Heb je interesse om ook de mooie beroepen
in jouw sector te laten zien deze dag?
Meld je dan voor 20 februari aan:
www.deonderwegwijzer.nl/jongeren-bedrijvendag

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Te huur zomerhuis aan zee mallorca
voor en najaar www.huisbertcati.com
Facebook huisbertcati
Gezocht vrijwillig chauffeur op
dinsdag voor groepsvervoer van
ouderen.
www.bergerbaan.nl 06 29 18 46 31
HEALING CREME – huidverzorgende
creme, bij brand- en schaafwonden,
jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar in natuurwinkels
Horst en Gennep.
RUITER/AMAZONE gezocht voor een
dressuurstal in Horst. Wij zoeken een
leergierig fanatiek iemand met lef en
ervaring in het zelfstandig opleiden
van jonge paarden,niet bang ingesteld
en verantwoordelijkheidsgevoel!
Enthousiast?stuur je mail naar
jamyonline@hotmail.com
Huis of appartement gezocht
omgeving Horst/Broekhuizenvorst.
Tel: 06 58 79 63 29

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was wat je wil.
Je strijd is gestreden,
vol zorg en moed.
Sterk en krachtig.
’t is op. Zo is het goed.

Hay Francken
* Meerlo, 1 december 1944

liefde van

trotse vader en opa van

,

De Kievit 18
5864 BX Meerlo

We nemen in besloten kring afscheid van Bert.

Op vrijdag 18 februari
nemen wij in besloten kring
afscheid van Hay.

Correspondentieadres:
van Douverenstraat 21a, 5961 JH Horst

Correspondentieadres
Familie Francken,
Swolgenseweg 4C,
5871 AL Broekhuizenvorst

Na een moedig gedragen strijd is op vrijdag 11 februari
veel te vroeg overleden onze broer, schoonbroer,
schoonzoon en oom

met 24-uurs kamers

“Danke allemaol”

Bert Versleijen

Marianne Hermkes

Wij zullen zijn vastberadenheid, behulpzaamheid
en liefde heel erg gaan missen

maatje van

Familie Versleijen
Familie Van Enckevort

Frans Bolk
* Grubbevors, 18 december 1950
† Hôrs, 10 fibberwarie 2022
Irenestraot 13
5971 BS Grubbevors

“Wát enne schonne meens”
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende steun na het
overlijden van mijn man, pap en opa

Pierre Jenniskens

Weej hebbe in beslaote kring aafscheid genaome van Marianne
op dinsdig 15 fibberwarie.

&

† 11 februari 2022

† Horst, 14 februari 2022
Jasper en Annelieke
Maartje
Joris

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

0478-515221
Briensveld.nl

* 26 mei 1955

Annemie Francken – Arts †

eigen afscheidscentra

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Liefde is... moeten loslaten

En spèsjaal woord van dank aan alle medewerkers van
Hospice Doevenbos in Hôrs vûr eur leefdevolle verzûrging
en dokter Van den Heuvel vûr eur begeleiding.

Samen met de mooie afscheidsdienst is dit voor ons een blijvende
herinnering. Namens het Parkinsonfonds bedankt voor uw donatie.
Op zaterdag 19 maart a.s. bent u van harte uitgenodigd in de parochiekerk
van de H.J Johannes Evangelist te Meterik voor de Zeswekendienst.
Bets Jenniskens – Jeurissen
Meterik, februari 2022
Kinderen en kleinkinderen

Uitvaarten

Uw wens staat bij ons centraal...

Dankbetuiging

06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart...

24 uur bereikbaar

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wij danken iedereen voor alle blijken van medeleven na het
overlijden van mijn vrouw, onze (schoon)moeder en oma

Alle blijken van medeleven in welke vorm dan ook, die wij na het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en omi

Mien Versteegen - Schouren

Mia Jacobs-Hesen

Al uw reacties hebben ons goed gedaan.
Jan, kinderen en kleinkinderen

mochten ontvangen, hebben ons goed gedaan.
Heel hartelijk dank daarvoor.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Vijftig gedetineerden verplaatst

Kleine brand bij PI Ter Peel

Bij de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord werd zondagmiddag 13 februari een vreemde chemische geur waargenomen.
Na onderzoek door de brandweer bleek de oorzaak van de geur een
kleine brand in een motortje op de zolder.
Er is niemand onwel geraakt bij
de brand. Rond 13.45 uur werd de
geur waargenomen. Uit voorzorg
zijn vijftig gedetineerden verplaatst

naar de sporthal van Penitentiaire
Inrichting Ter Peel. Na het ventileren van het gebouw konden de
gedetineerden weer terug.
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Nieuwe datum voor het Grote G-debat

23 kandidaten

BVNL presenteert
kandidatenlijst

Het Grote G-debat wordt geplaatst. Vanwege het coronavirus kon het evenement niet doorgaan. De nieuwe
datum is dinsdag 8 maart.

Belang van Nederland Horst aan de Maas presenteerde zaterdag
12 februari de kandidatenlijst samen met kamerlid Wybren van
Haga. De partij heeft op haar lijst 23 kandidaten staan voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart.
De fractievoorzitter is Imke Emons.
Rob Driesen uit Sevenum staat op
nummer twee, Inske Zaalberg uit
Meterik op drie. BVNL wil de jeugd
ook meer bij de politiek betrekken,
er staat een havoleerling van bijna
17 jaar op de lijst. “De kandidaten
weten waarover ze spreken en zijn
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betrokken bij verenigingen waar
zij besturen en/of training geven”,
vult penningmeester Dre Kuipers
aan. Na de nummer drie volgen in
de top tien Jeanine Suiker, Sraar
Theeuwen, Imke van Rengs, Brian
Nabben, Dré Kuipers, Jerome Rayer
en Janneke Janssen.

Jeroen Gommans organiseert weer
samen met de gemeente Horst
aan de Maas het Grote G-debat.
Hij zal dan fungeren als voorzitter.
Het Grote G-debat is een initiatief van
Gommans. Hij wil met dit debat aandacht vragen voor mensen met een

beperking. Tijdens het debat gaat een
aantal gasten met een beperking met
elkaar in gesprek hoe ze Horst aan
de Maas een betere gemeente willen
maken voor mensen met een beperking. Burgemeester Ryan Palmen zal
Gommans helpen met zijn taak. Ook

zullen er raadsleden aanwezig zijn in
de raadszaal om de andere aanwezigen te ondersteunen. De avond begint
om 19.00 uur en zal ongeveer een uurtje duren tot 20.00 uur.

Starter in de regio

Team Sportief
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Team Sportief
Thijs de Mulder en Paul Heldens
Maasstraat 7, 5871 AT / Meteriks veld 46, 5964 AR
Broekhuizenvorst, Meterik
Thijs 0621597386 / Paul 0621560111
thijs@teamsportief.nl / paul@teamsportief.nl
www.teamsportief.nl
Coaching en Procesbegeleiding
10-3-2021

Activiteiten:
Team Sportief richt zich op
het begeleiden van processen
bij (sport)organisaties,
zoals vrijwilligersbeleid,
fusietrajecten en visiebepaling.
Daarnaast coacht Team Sportief
groepen en individuen onder
meer op vitaliteit, stress, burnout en persoonlijke effectiviteit.

Doelgroep:
Waar de een is geholpen met
meer structuur of persoonlijke
effectiviteit, heeft de ander
juist baat bij coaching op zingeving of uitdagingen van nu of
uit het verleden. Zeker in deze
lastige periode, waarin lockdowns, vaccinaties en thuiswerken ons leven bepalen, bestaat
de kans op stress en burn-out.
Team Sportief helpt jou graag
verder.

Onderscheidend vermogen:
Team Sportief hanteert
tijdens de coachsessies een
brede blik, waarbij zowel het
emotionele, fysieke als sociale
welbevinden wordt besproken.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld
leefstijlcoaches, die met name
aandacht hebben voor het
lichamelijke aspect. Ieder mens
wil graag lekker in zijn of haar

vel zitten en hanteert hierbij
eigen normen en waarden. In
coachsessies van Team Sportief
wordt jouw verhaal centraal
gesteld.
Alle trajecten van Team Sportief
zijn oplossingsgericht en op
basis van gelijkwaardigheid. Of
je nu gecoacht wordt door Thijs,
Paul of allebei, Team Sportief
staat letterlijk naast je.

Hotraco Group doneert aan
Voedselbank
Jaarlijks verrast Hotraco Group uit Hegelsom haar medewerkers met een pakket met hapjes en drankjes.
Vanuit dankbaarheid om dit te kunnen doen, was het de wens om ook anderen, die deze luxe niet hebben,
mee te laten delen. Zo ontstond het idee om vijftig pakketten te doneren binnen de regio, via de Voedselbank
Venray. Hotraco spreekt haar dank uit aan alle vrijwilligers die zich inzetten om tweehonderd gezinnen te
voorzien van eten en drinken.

Er wordt gestart met een
kennismakingsgesprek waarin
naast het kijken of er een
persoonlijke klik is, jouw
hulpvraag centraal staat.
Wanneer ervaar jij onrust
of druk? Wat zorgt ervoor
dat je vastloopt in bepaalde
situaties? Waar krijg jij energie
van? Welke kwaliteiten wil jij
ontwikkelen? En hoe kun jij hier
zelf invloed op uitoefenen?

Team Sportief zoekt
samen met jou naar
jouw kwaliteiten,
jouw ontwikkeling en
jouw geluk

TEAM SPORTIEF
Coaching, Training
& Proces begeleiding

Thijs de Mulder & Paul Heldens

www.teamsportief.nl

Schoonmaakbedrijf Horst is een familiebedrijf dat streeft
naar het opbouwen van duurzame relaties met haar
klanten door betrouwbaarheid en een hoge kwaliteit van
dienstverlening.
Wij zoeken een Glazenwasser die er graag de schouders
onder wil zetten en ook ambitie heeft. Wanneer je past
bij ons bedrijf krijg je de mogelijkheid om door te groeien
met op termijn de optie om mede eigenaar te worden!
Daarover gaan we graag met je in gesprek.

Glazenwasser met ambitie!
Functie inhoud:
• Je zorgt voor een goede voorbereiding van het werk
zoals het meenemen van de juiste materialen, het borgen
van de veiligheid ter plekke en het correct aanmelden bij
de opdrachtgever.
• Handmatig wassen en drogen van ramen en omlijstingen.
• Tijdens de uitvoering bewaak en borg je de eigen
veiligheid maar ook die van collega’s en voorbijgangers.
• In goede staat houden van materialen en middelen
• Je levert een actieve bijdrage in het verbeteren van onze
dienstverlening, veiligheid en werkmethoden.
Functie eisen:
• Ervaring als glazenwasser of de ambitie om jezelf
hierin te bekwamen
• Rijbewijs B
• Zelfstandig kunnen werken en je hebt geen hoogte vrees
• Veilig en milieubewust werken vind je belangrijk

• Communicatief vaardig
• Doorzettingsvermogen
• We vragen standaard een VOG.
• Ambitie om jezelf te ontwikkelen.
Wij bieden:
• Een full time dienstverband (38 uur) met een beloning
en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de
Schoonmaak CAO
• Een plezierige werksfeer.
• Concrete doorgroeimogelijkheden.
Enthousiast? Dan komen we graag met je in contact!
We ontvangen je sollicitatie graag via:
gshschoonmaakbedrijfhorst@hetnet.nl
Bij vragen:

☎ 06 - 51 12 50 50
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Verdrietig, maar vervuld van mooie
herinneringen aan zijn leven, hebben wij geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn man,
onze zorgzame vader en lieve opa

‘Ut makt mich niks oet,
ge dot mar, ut is good’
- Toon

Jan Wijnands

Wij hebben afscheid moeten nemen van ôzze Toon

echtgenoot van

Toon Nelissen

Iet Wijnands-Philipsen
Hij overleed op 73-jarige leeftijd
in het ziekenhuis te Venlo.
Meterik
Horst
Meterik

Iet Wijnands-Philipsen
Wendy Wijnands
Marieke, Anne, Luuk
Roel Wijnands en Merel van der Horst

Kronenberg, 16 april 1951

Horst, 12 februari 2022

Broer, zussen, zwagers, neven en nichten
Familie Nelissen
Lucas
Correspondentieadres:
De Beuk 5
5976 PR Kronenberg
We zijn voor het laatst samen geweest met Toon op donderdag
17 februari.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Een bijzonder woord van dank aan alle zorgmedewerkers die in
de afgelopen tijd met zoveel liefde voor Toon hebben gezorgd.

Jan Wijnands
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden RKSV Meterik.

Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden
van onze oud collega

Toon Nelissen
Toon is vanaf 18 april 1995 tot en met 15 oktober 2016
werkzaam geweest op onze service-afdeling
Wij wensen zijn familie en kennissen heel veel sterkte toe
met dit zware verlies
Directie en personeel
Vullings Metaalbewerking B.V.

Herinner mij niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Herinner mij hoe ik was,
toen ik alles nog kon.
Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten
nemen van

Hay Alaerds

Ik heb een mooi leven gehad.
Ik heb er vrede mee.

"Hay van de köster ziene Toën"

Hannie Zweden-Verstraelen

echtgenoot van

echtgenote van

Ger Zweden †

Jeanny Alaerds - Gommans
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Freek
Tess, Jessea
Familie Alaerds
Familie Gommans
8 februari 2022
Acaciastraat 7, 5993 CA Maasbree

Familie Verstraelen
Familie Zweden
Horst, 11 februari 2022
Correspondentieadres:
Kloosterstraat 17
5865 AA Tienray
Wij hebben Hannie afgelopen woensdag 16 februari voor het
laatst in ons midden gehad in Crematorium Boschhuizen.

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Dankbetuiging

Ons bereikte het droevige bericht
dat ons lid en instructeur

Theo Hendriks

is overleden.
Theo was ruim 40 jaar lid van onze vereniging.
Wij wensen familie, vrienden en verdere bekende
heel veel sterkte toe met dit verlies.
Bestuur, leden, steunende leden en broederschap
Schutterij St. Lucia Horst

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele bloemen,
kaarten en felicitaties die wij
mochten ontvangen op ons
50 jarig huwelijksfeest.
Het was voor ons een
onvergetelijke dag.

Theo en Riet
Althuizen
Geboren

Otte

8 februari 2022
Zoon van
Linda Gommans & Peter Deriks
Broer van Fer en Tilde
Nieuwenbergweg 7
5961 NR Horst

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

Zij overleed, toch nog plotseling, in de leeftijd van 91 jaar.

Jeanny
Andréa

19 februari
50 jaar getrouwd

GEFELICITEERD
Kinderen & kleinkinderen

7 februari 2022
Speulhofsbaan 59
5964 NT Meterik

Met respect herdenken wij ons lid

Math & Dien
Janssen-Huijs

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven, de
lieve woorden en kaarten die we mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man, ós pap en trotse opa

Ben Wijnands
Familie Wijnands
Horst, februari 2022

Verkeerscontrole in
Sevenum
Tijdens een verkeerscontrole
heeft de politie twee spookvoertuigen in beslag genomen.
Eén bestuurder, die 70 kilometer te hard reed op de Midden
Peelweg bij Sevenum, kan een
proces-verbaal verwachten en
zijn rijbewijs werd ter plaatse
ingevorderd.
Een andere bestuurder bleek
onder invloed van soft en harddrugs. Een spookvoertuig is
een voertuig wat op de openbare weg rijdt, maar niet-geregistreerd staat in Nederland.
Hierdoor wordt er geen belasting
betaald en rijdt de bestuurder
‘gratis’ over de openbare weg.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Het 1G-beleid moet met carnaval worden toegepast
Het is echt waar: door de coronaversoepelingen kunnen we carnaval gaan vieren. Wellicht niet in de vorm waarin we gewend zijn, maar er is in
elk geval iets mogelijk. Het 1G-beleid (testen voor toegang) geldt echter niet in de kroegen waar straks iedereen komt, alleen bij binnenevenementen waar meer dan vijfhonderd bezoekers komen. Zou hier wel sprake van moeten zijn om besmettingen te voorkomen?
Twee jaar geleden bleek carnaval namelijk een
enorme brandhaard te zijn in Noord-Brabant
en Limburg. Er werden tijdens het evenement
veel mensen besmet, die op hun beurt anderen weer besmetten. Vlak na carnaval ging het
land op slot. Zou het daarom geen goed idee
zijn om nu in elk geval voor deze dolle dagen
een 1G-beleid te hanteren? Zodat we weten dat
er alleen mensen in de kroegen zijn die niet
positief getest zijn op corona. Immers, zonder
testbewijs kunnen mensen die positief zijn toch

gewoon naar het café gaan. Bij mensen die positief zijn, maar verder niet veel klachten hebben, is
er een grote kans dat ze gewoon naar buiten gaan.
Zij willen carnaval niet aan zich voorbij laten gaan
en bovendien: wie controleert hen?
Aan de andere kant is het hebben van een 1G-beleid tijdens carnaval wellicht onrealistisch. Want
dan zouden er superveel mensen getest moeten worden elke dag. Is daar überhaupt capaciteit voor? Verder is het wellicht een oplossing om
besmettingen in de kroeg te voorkomen, maar aan

de andere kant is carnaval een feest dat vaak buiten wordt gevierd. De straten zullen vol staan met
mensen dicht op elkaar staan en elkaar omhelzen.
De mensen die eventueel positief worden getest
en niet de kroeg in kunnen, hebben wel de ruimte
op buiten carnaval te vieren. En ook buiten kan
corona verspreid worden. Dus is het wellicht een
grote onbegonnen zaak.
Het 1G-beleid moet met carnaval worden toegepast.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 06

Het is niet verantwoord dat politie komende tijd geen boetes
uitdeelt voor lichte vergrijpen
De politievakbonden voeren de acties op voor een betere cao. Veel politieagenten zullen vanaf ruim anderhalve maand lang geen bekeuringen
voor lichte vergrijpen meer uitschrijven. Ze hopen dat deze actie ervoor zorgt dat er wel een ‘fatsoenlijk’ cao op tafel komt. Horst aan de Maas
staat achter de agenten volgens de poll van vorige week.
Tijdens de actie worden er alleen bekeuringen
uitgedeeld bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Voor snelheidsovertredingen worden de marges tijdelijk zodanig
verhoogd, dat alleen excessieve overtreders
worden beboet. Flitspalen worden ook afgesteld

op een hogere snelheid, maar gaan niet uit. Het
doel van de politie is dat in alle andere gevallen die
als niet ernstig worden gezien, wordt volstaan met
een waarschuwing en dus geen bekeuring. Kees Van
de Velde is het eens met de actie: “Geef die mensen een fatsoenlijke cao en voldoende personeel”,

zegt hij. Marianne Philipsen blijft kritisch: “Deden ze
dat voorheen wel dan? Verandert toch niks, ze doen
nu ook niet veel met lichtere vergrijpen. De burgers
voelen zich vaak ook niet gehoord door de politie.”

Ingezonden brief

Reactie op ingezonden brief ‘De menselijke maat en de grondwet’
Geachte brievenschrijver. Allereerst, hoe kunt/durft u de vergelijking te maken van Pieter Omtzigt en Jezus van Nazareth, over ‘dienstbaarheid en menselijke maat uit het oog verliezen?’ Ik ben het eens met uw stelling, dat machtsmisbruik onwenselijk is. Maar oneens, zoals u zegt
dat de burgemeester trots is, het grondwettelijke recht van demonstreren van een kastelein te beboeten.
Of er veel of weinig gevaar was voor
de volksgezondheid heeft hier niks
mee te maken. De demonstratie
was toegestaan door de burgemeester tot 16.00 uur. Dus onze burgemeester gebruikte geen wets-, noch
machtsmisbruik. Dan beweerde u
ten tweede, dat het initiatief van
Vrienden van Hof te Berkel gesteund
wordt door giften. Wij, de Vrienden
van Hof te Berkel, hebben nooit

enige schenking, noch giften ontvangen. Kunt u dit hard maken, dan
graag een reactie. Ikzelf en met mij
nog veertien vrijwillig(st)ers doen
dit werk met hart en ziel om de
bewoners van Hof te Berkel enkele
leuke aankopen/dagjes uit te bezorgen, waarvoor zij ons zeer dankbaar
zijn. Getuige de bedankjes in de
vorm van kaartjes en blije gezichten op de ons toegezonden foto’s En

daar doen wij het voor. En misbruik
maken van het busje? Door onze
vrijwillig(st)ers? Het busje wordt
gebruikt ten dienste van Vrienden
van Hof te Berkel. U schrijft: het
bestuur weet ervan. Waarvan?
Wijkagenten bekeuren niet?
Treiteren: omdat het busje soms bij u
in de Marijkestraat staat? Het is een
openbare parkeerplaats en ieder
kan zijn/haar auto daar toch parke-

ren? Hoe komt u aan deze onzinnige
uitspraak? Wij, vrijwillig(st)ers, gaan
met heel veel plezier door met ons
werk voor dit mooie doel.
Ik hoop dat deze uitleg u aan het
denken zet. Gooi alstublieft ergens
anders uw modder.

Mia Gielens-Elbers
Zonnehof, Tienray

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Scholieren gezocht
voor de oogst
van cherrytomaten
Westburg is op zoek naar scholieren die het leuk vinden om
zaterdagochtend en in de vakanties iets bij te verdienen op
één van onze drie locaties!
Wat hebben wij jou te bieden?
• Je eerste werkervaring!
• Een beloningssysteem waardoor hard werken wordt beloond!
• De mogelijkheid om samen met je vrienden te werken
maar ook om een heleboel nieuwe vrienden te maken!
Ben jij:
• Na het lezen van deze advertentie enthousiast geworden?
• Ouder dan 13 jaar en groter dan 1.50m lang?
• Enthousiast, gemotiveerd en houd je van aanpakken?
Bezoek onze website www.westburgbv.nl en solliciteer direct!
Heb je nog vragen? Mail dan naar tbn@westburgbv.nl
Nieuw Erf 4,
5971 PL Grubbenvorst
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Streekemoties

Column

De Maert
Sinds de mens handelt en dat
gaat zeer ver terug in de tijd,
treffen handelaar en koper
elkaar op vaste plekken om geld
te wisselen voor producten van
allerlei aard. Dit uitwisselen
was niet alleen een economisch
gebeuren maar vooral ook een
belangrijk sociaal contactmoment. Op de markt werden
ideeën en verhalen uitgewisseld
en zo was dit ook een vitale en
nuttige vorm van communicatie
en vermaak.
Het marktrecht was alleen voorbehouden aan plaatsen van zekere
omvang. Horst verwierf in 1501 het
recht om tweemaal per jaar een
jaarmarkt te houden. In latere tijd
kwam er ook een wekelijkse veemarkt die uitgroeide tot de welbekende wekelijkse dinsdagmarkt.
Niet alleen de handelaren met
marktkraampjes profiteren van de
komst van marktbezoekers, maar
ook de vijf grote supermarkten en
verschillende andere grote winkels op een actieradius van slechts
500 meter. Duizenden mensen
komen vanuit alle windstreken
samen op de markt, terwijl heden
ten dage het online winkelen enorm
in populariteit toeneemt. Kan het
klassieke marktkraamaanbod op
den duur nog met de moderne
supermarktketen-aanbiedingen concurreren? Kunnen de marktkooplieden, van nature hardwerkend, nog
met een vrolijk hart in alle vroegte
hun werkdag starten of bedreigt de
huidige keiharde handelsrealiteit
toch de charmante eeuwenoude traditionele marktcultuur? Ik geloof dat
het wel zal meevallen. De pittoreske
marktkraampjes zijn een wekelijks
terugkerende attractie met een
extra. Door kwaliteitsgarantie aan
de trouwe klanten ontstaat er een
traditioneel vertrouwen, een toegevoegde waarde die in de onpersoonlijke handelsrelaties verloren
gaat. Een betoog voor ‘de Maert’; de
waarde van fysieke gezelligheid zal
niet zo gauw verdwijnen, misschien
zelfs weer wat opwakkeren. Elkaar
treffen op de markt, de koopwaar
voelen, ruiken en vergelijken is een
basis voor lokale gezelligheid. Vele
producten zijn toenemend authentieke streekproducten van velden
uit onze directe nabijheid. Of die
beter smaken? Daarover kan en
mag gediscussieerd worden. Dat is
onze ‘eigen smaak’ en dat is toch
ook waarom het gaat als we steeds
meer eigen identiteit inruilen voor
globale consumptiecultuur.
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AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Theo Kerstjens
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

22 februari 2022

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 22 februari
2022 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

Bezwaar tegen de verleende omgevingsver-

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

gunning aan de St. Jorisweg in Hegelsom.

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang).

Hoorzitting om 19.00 uur

22 februari 2022

Raadsvergadering

Bezwaar tegen een afwijzing om handhavend

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

op te treden ten aanzien van een haag aan de

met de secretaris van de commissie, mevr.

Gastendonkstraat in Horst.

A. Schatorje, tel. (077) 477 9777.

Op dinsdag 8 maart is de volgende besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende
vergadering op 22 februari kunt u gebruik maken van het
burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Besluitvormende vergadering

de grifﬁer (06-51 85 28 91 /

Tijdens de besluitvormende raadsverga-

grifﬁer@horstaandemaas.nl).

dering op 8 maart komen o.a. de volgende

Bekendmakingen

agendapunten aan de orde: bouw sporthal

Publiek

bij sportpark Meterik, omgevingsvisie,

Als gevolg van de coronaregels geldt er

ontwikkelkader weerden Grubbenvorst en

een maximum voor het aantal gasten op

Lottum, nieuwbouw Weisterbeekschool en

de publieke tribune. Wilt u de vergadering

woonzorgvisie.

bijwonen? Meldt u dan uiterlijk 24 uur vóór

Kijk voor een volledige agenda op

de vergadering aan bij de grifﬁer (06 - 51

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

horstaandemaas.nl/raad.

85 28 91 / grifﬁer@horstaandemaas.nl).

omgevingsvergunningen

Iedereen kan de vergadering overigens

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

Burgerpodium

digitaal volgen.

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Tijdens de voorbereidende vergadering

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

van 22 februari kunt u gebruik maken van

Meer informatie

het burgerpodium om in te spreken over de

Meer informatie leest u op de website hor-

geagendeerde besluitpunten. Onderwerpen

staandemaas.nl/raad. De openbare vergade-

voor het burgerpodium mogen ook gaan

ring is in de raadzaal van het gemeentehuis

over zaken die niet op de agenda staan.

en begint om 20.00 uur. U kunt de vergade-

Wilt u gebruik maken van het burgerpo-

ring ook live volgen via horstaandemaas.nl/

dium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de

raad en de facebookpagina van de gemeen-

voorbereidende vergadering contact op met

teraad (RaadHadM).

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2022
Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen op 24 en 25 februari de aanslag
gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
America

Melderslo

• Nieuwe Peeldijk 55b (milieu neutraal ver-

• Blaktweg 12a (verbouwen woning)

anderen)

• Swolgensedijk 11 (aanvraag mantelzorg-

• Laagheideweg 11 (nieuwbouw nature experience Meerdal)
• Nieuwe Peeldijk 36 (gewijz.vastgesteld

• Dr. Lemmenstraat 14 (verbreden/realiseren

bestemmingsplan fase 3)

inrit)

Broekhuizen

• Americaanseweg 99 (melding

• Horsterweg 16d (realisatie kleinschalig

Activiteitenbesluit)

verblijf)

(OZB), rioolhefﬁng, afvalstoffenhefﬁng en de WOZ-beschikking. Uitgebreide informatie hier-

Grubbenvorst

over vindt u op www.horstaandemaas.nl

• Burg Cremersstraat 37 (realiseren aan-

woning)
Meterik

Sevenum
• Gelderdijk 16 (omgevingsvergunning inrit/
uitweg)

bouw)

Tienray

WOZ-waarde

Berichtenbox

• Kerkstraat 5 (verbouwen woonhuis)

• Swolgenseweg 36 (uitbreiden bedrijfsruimte)

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle

Als u zich vóór 9 februari aangemeld heeft voor

• Vinkenpeelweg 10 (realiseren gietwater-

• Trambaan 38 (aanbouw buitenberging)

onroerende zaken in de gemeente vast, de

de Berichtenbox, dan ontvangt u de aanslag

zogenaamde WOZ-waarde. De WOZ-waarde

gemeentelijke belastingen 2022 digitaal in

Hegelsom

die vermeld staat op de aanslag 2022 is geba-

de Berichtenbox. Heeft u in het verleden niet

• St. Jorisweg (wijziging bestemmingsplan

seerd op de waardepeildatum 1 januari 2021.

voor digitale post van de gemeente gekozen?

bassin)

• Bernadettelaan 12 (ontwerp bestemmingsplan)

Californië 2)

Horst aan de Maas
• Verordening nadeelcompensatie gemeente

Dan ontvangt u de aanslag gemeentelijke

Horst

Taxatieverslagen op MijnOverheid

belastingen automatisch per brief.

• Vrouwboomweg 10 (vervangen kozijnen)

• Categorieën van gevallen waarvoor het bin-

Het taxatieverslag van uw pand kunt u inzien

Meer informatie hierover leest u op

• Loevestraat 55 (vervangende nieuwbouw

dend adviesrecht van de raad van toepas-

op MijnOverheid.nl. Klik hiervoor op het

www.horstaandemaas.nl/berichtenbox

onderdeel “Wonen”. Vanaf 25 februari vindt u

Horst aan de Maas 2022

supermarkt)

sing is en participatie voor initiatiefnemers

• Schoolstraat ong. (nieuwbouw woning)

met de omgeving verplicht is

hier informatie over de taxatieverslagen 2022

Meer informatie

en 2021. U ziet hier ook de kenmerken van uw

Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer infor-

woning die de WOZ-waarde bepalen. Om deze

matie over de gemeentelijke belastingen en de

• Loevestraat 76 en 76a (verbouwen panden)

informatie te raadplegen, logt u in met uw

wet WOZ. Lukt het niet meer om de rekeningen

Lottum

DigiD-code. Op de website van de gemeente

te betalen door de coronacrisis of heb je een

• Grubbenvorsterweg 26a (plaatsen pre-

wordt toegelicht hoe bedrijven het taxatiever-

betalingsachterstand? Aarzel dan niet en neem

slag kunnen opvragen of inzien.

contact met ons op: (077) 477 9777.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

• Veld-Oostenrijk 26 (plaatsen zonnepane-

Postbus 6005, 5960 AA Horst

len)

mantelzorgwoning)

gemeente@horstaandemaas.nl

• Verordening op de gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit Horst aan de Maas
• Pastoor Jeukenstraat 27, America (besluit
opleggen bestuurlijke boete)
• Loevestraat 6, Horst (besluit opleggen last
onder dwangsom)

077 - 477 9777

kom!
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

MijnStem

Stemhulp voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen
Op wie ga jij stemmen op 18 maart 2022? De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur
en de kans is groot dat jij tegen die tijd ook een stemhulp raadpleegt. Ongeveer 40% van de
kiezers doet dat namelijk. In Horst aan de Maas kun je vanaf 18 februari gebruik maken van
de stemhulp van MijnStem.
MijnStem is ontwikkeld door het bedrijf Citisens. Bij de vorige verkiezingen werd deze stemhulp in
maar liefst 64 gemeenten gebruikt. Op basis van de verkiezingsprogramma’s selecteren de mensen
van Citisens een aantal thema’s die belangrijk zijn voor de keuzes die de inwoners van Horst aan
de Maas maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast krijgen onze inwoners ook nog de
mogelijkheid om via een digitaal onderzoek welke thema’s zel zelf belangrijk
vinden. In overleg met de partijen die meedoen aan de verkiezingen worden
de standpunten bij die thema’s geformuleerd.
Op deze manier onstaat dus een stemhulp die speciaal gericht is op de inwoners van Horst aan de Maas. Vanaf 18 februari kan iedereen MijnStem invullen op internet. Dus twijfel je op wie je gaat stemmen (of zoek je gewoon
bevestiging van je keuze), gebruik dan de stemhulp MijnStem.
Op dinsdag 8 maart is het weer zover. Na een paar keer uitstellen gaan we dan de
tweede editie van het Grote G-Debat beleven. Er hebben zich inmiddels ruim 10 inwoners met een verstandelijke beperking aangemeld als deelnemer. Ze bespreken samen
met raadsleden de onderwerpen die zij belangrijk vinden in Horst aan de Maas.
Het Grote G-Debat begint om 19 uur in de raadzaal. Kom kijken of kijk live mee via
horstaandemaas.nl/raad of facebook (RaadHadM).

Raad vergadert weer in de raadzaal

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn vergadert de raad sinds 1 februari weer in
de raadzaal. Tot 25 februari hebben we nog te maken de anderhalve meter afstand in
de raadzaal zodat er een maximum geldt voor het aantal gasten op de publieke tribune.

Digitaal burgerpodium

Maar daarna vervalt ook deze beperking en is iedereen weer gewoon welkom om de
raadsvergaderingen in de raadzaal bij te wonen.

Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 25 januari konden we vier insprekers
verwelkomen in het digitale burgerpodium. Frans Houwen sprak de raad toe namens
de werkgroep Toverland/Grandorse van dorpsraad Kronenberg over de ontwikkelingen bij Toverland. Andries Brantsma ging nader in op een de brief over (on)behoorlijk
bestuur en gedrag. Herman van de Pasch reageerde namens de werkgroep verbouw
Smetenhof over het raadsvoorstel over de aanpassing van de Smetenhof in Lottum.
Namens de werkgroep Luchtkwaliteit sprak Frederique Vogel de raad toe over de plannen m.b.t. een biomassacentrale aan de Schengweg in Horst.

...

Hielke Hertsig @hertsig • 9 feb.

uitleg over het
om een crashcourse debatteren en
Vanochtend stond ik voor de klas
10_14!
Dank voor de uitnodiging #SooooL
werk van @RaadHadM te geven.

Themabijeenkomsten
De afgelopen periode kwam de gemeenteraad regelmatig bij elkaar voor een themabijeenkomst. Op 11 januari was het onderwerp Handhaving en toezicht. Op 18 janauri werd de
gemeenteraad bijgepraat over de verbouw van de Weisterbeekschool en de mogelijkheden
die dit biedt voor Horst-West. Vanaf februari vonden de themabijeenkomsten weer plaats in
de raadzaal. Op 15 februari waren de onderwerpen woonzorgvisie en omgevingsvisie.

De raad in de klas
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn ze bij het tienercollege
Soool10-14 bezig met een project over de gemeenteraad en de politiek. Een aantal
(burger)raadsleden bezoekt de komende dagen het tienercollege om iets te vertellen
over de gemeenteraad. Burgemeester Ryan Palmen en burgerraadslid Hielke Hertsig
stonden inmiddels al voor de klas voor een gastles.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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15-vragen aan

Milou Geurts Horst
dere blauwe zee en de mooie
stranden.

Nederlands elftal zien hockeyen en
dat was erg leuk om te zien.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Wat is je favoriete sociale
medium?

Ik zou heel graag een keer naar
Amerika toe willen gaan en dan bijvoorbeeld naar New York vanwege
de mooie, hoge gebouwen. Een
rondreis maken door Amerika lijkt
me ook heel leuk, omdat het daar
heel anders is dan in Nederland.

Ik zit het meeste op Snapchat. Daar
kun je allemaal foto’s naar elkaar
sturen met leuke filters. Als ik me
verveel kijk ik ook heel vaak op
TikTok of Instagram, maar Snapchat
gebruik ik toch wel het meeste van
alle apps.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?

Wie kent jou het beste?

Als ik bijvoorbeeld een feestje heb
ben ik meestal te vroeg of op tijd,
maar als ik ´s ochtends naar school
moet fietsen ben ik meestal wel iets
te laat. Ik blijf dan iets te lang in mijn
bed blijf liggen en ik moet me dan
heel erg snel klaarmaken.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Mijn laatste cijfer was een 8 voor
Nederlands. Het was een mondelinge toets en je moest twintig
woordjes kennen. De docent vroeg
van 5 woorden de betekenis en als
je er dan bijvoorbeeld 4 goed had
kreeg je een 8. Als je ze alle 5 goed
had kreeg je een 10.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb nog niet echt een bijbaantje,
maar ik ga nu wel al af en toe met
mijn beste vriendin oppassen bij de
twee kinderen van een vriendin van
mijn moeder. Dat vind ik heel leuk
om te doen. Als ik 14 of 15 jaar ben,
zou ik graag in een supermarkt willen werken.

Wat is je favoriete hobby?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Milou Geurts
13 jaar
Horst
Dendron College

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Ik dacht als eerste aan de toetsen
van aardrijkskunde en Duits die ik
vandaag had. Ik had er best wel
goed voor geleerd, maar ik vond het
erg moeilijk om alles te onthouden.
Ik hoop dat ik er wel een goed punt
voor heb.

Buiten spelen op de trampoline met
mijn vriendinnen. Tekenen vond ik
vroeger ook heel leuk.

Mijn favoriete hobby’s zijn hockey en
afspreken met vriendinnen. Hockey
vind ik heel leuk om te doen, vooral
de wedstrijden. In het weekend vind
ik het ook heel leuk om met mijn
vriendinnen te gaan winkelen.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?

Ik zou dan graag in Spanje willen wonen, omdat het daar
meestal warm is en ik ben al een
paar keer op Mallorca geweest.
Ik vond het daar heel erg mooi,
vooral vanwege de mooie, hel-

Ik zit op hockey dus ik zou dan denk
ik heel graag tophockeyster willen
worden, omdat het me wel leuk lijkt
om heel goed te kunnen hockeyen
en ik vind het gewoon leuk. Ik heb
ook een keer de dames van het

Wat deed je als kind het liefst?

Ik denk dat mijn beste vriendin of
mijn ouders mij het beste kennen. Ik
vertel bijna alles aan hen. Aan mijn
andere vriendinnen vertel ik ook de
meeste dingen, bijvoorbeeld wanneer er iets is.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je als vriendinnen eerlijk tegen elkaar bent en
elkaar kunt vertrouwen. Dan kan je
ook alles aan je vriendinnen vertellen zonder dat ze het doorvertellen
aan anderen.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik
dat ik meestal wel erg behulpzaam
en vrolijk ben. Mijn slechtste eigenschap is dat ik soms heel erg ongeduldig en druk kan zijn. Soms vinden
mijn vriendinnen en mijn ouders
het ook wel een beetje irritant als ik
weer heel erg druk ben.

Dag of nacht?
Dag. In de nacht kun je wel slapen,
maar overdag kun je veel meer dingen doen zoals afspreken met vriendinnen en hockeyen. ‘s Nachts ben
je meestal moe en doe je niet zoveel
dingen behalve slapen.

Wat ligt er onder jouw bed?
Onder mijn bed ligt niet heel veel
speciaals. Ik denk dat er vooral stof
en wat rommel ligt, want ik ben
meestal best wel slordig met mijn
spullen. Mijn ouders vinden ook dat
ik mijn kamer wat vaker moet opruimen en poetsen.

Tekst: Maartje Swinkels

Professionele
asbestverwijdering
%
40% 50% bij60
3 stuks
of
meer
bij 2 stuks

bij 1 stuk

Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

Hoi

Column

Valentijnsdag
Afgelopen maandag was het
Valentijnsdag. Misschien
denk je nu: ja tuurlijk, ik heb
de hele dag met mijn vriend/
vriendin leuke dingen gedaan.
Misschien denk je: oh, echt
waar? Dat is compleet aan me
voorbijgegaan. En mocht je
denken: ja, weet ik. Hou er
maar weer over op, niks voor
mij. Dan is deze column voor
jou.
Het kan soms ook wat overweldigend zijn, om zoveel liefde om
je heen te zien terwijl je daar
zelf misschien geen behoefte
aan hebt. Misschien heb je er
juist wel behoefte aan, maar is
het gewoon nog niet op je pad
gekomen. Of het is wel op je pad
gekomen maar is het er helaas
niet meer. Hoe dan ook, je bent
nooit alleen: je hebt jezelf altijd
bij je.

Iedere dag kan een
stukje Valentijnsdag
bevatten

Want Valentijnsdag staat bekend
als de dag van de liefde, maar
dat kan ook liefde voor jezelf
zijn. Naar mijn mening is dat
zelfs de belangrijkste liefde
die er is. Je kunt pas echt van
iemand anders houden als je
eerst van jezelf houdt.
Als je dit allemaal te zweverig vindt klinken: geen probleem. Liefde kan heel simpel
zijn. Neem een lekker bad, kook
of bestel je favoriete maaltijd,
drink een goed glas wijn, kijk
je favoriete programma/film/
serie of ga een stuk wandelen. En je hoeft niet te wachten
tot Valentijnsdag; iedere dag
kan een stukje Valentijnsdag
bevatten. Een momentje de tijd
nemen en echt genieten van
dingen die je blij maken. In een
relatie of niet, iets voor jezelf
doen is altijd een goed idee.
Dus: laat voortaan het idee van
alleen Valentijnsdag kunnen vieren met iemand anders achterwege, want een Valentijn kan
ook jijzelf zijn.

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Vergulde Orde van Verdinste voor Piet Geurts
Piet Geurts heeft zaterdag 12 februari de Vergulde Orde van Verdinste ontvangen uit handen van prins Jop I
van CV D’n Tuutekop uit Hegelsom.

krachten achter de werkgroep Jeugd
van de dorpsraad. In 1983 was Piet
initiatiefnemer van buurtvereniging
Hombergia in de Hombergstraat en
binnen deze club was hij, tot zijn verhuizing naar Horst ook altijd de grote
kartrekker. Tot slot heeft Piet ook nog
jarenlang deel uitgemaakt van een

groep fanatieke wielrenners die regelmatig het stalen ros beklommen en
wat later uitgroeide tot fietsclub De
Slappe Band. Uit waardering en dank
voor deze staat van dienst heeft het
bestuur van CV D’n Tuutekop besloten om Piet te onderscheiden met de
Vergulde Orde van Verdinste.

Wittenhorst brengt te weinig
tegen ZSV
De voetbalmannen van RKsv Wittenhorst uit Horst speelden op
zondag 13 februari een wedstrijd tegen laagvlieger ZSV uit
Zeilberg. De wedstrijd eindigde in 1-2 voor ZSV.

Piet kan met een gerust hart een
verenigingsman in hart en nieren
genoemd worden. Zo doet hij veel bij
de jeugdafdeling van VV Hegelsom,
waar hij al meer dan vijftig jaar
bestuurslid is. Hier heeft hij diverse
taken vervuld, zoals onder andere
het (wedstrijd)secretariaat, de planning van het kantine-personeel en

de organisatie van vele activiteiten,
waaronder ook het Scharrelbal voor
de Hegelsomse jeugdverenigingen.
Ook in het carnavalsleven is Piet
geen onbekende. Van 1970 tot 1980
was hij secretaris van Jeugdcarnaval
Hegelsom en van 1978 tot 1985 verzorgde hij diezelfde taak bij CV D’n
Tuutekop. Ook was Piet verschillende

jaren betrokken bij het schrijven van
teksten voor de Hegelsomse zittingsavonden en stond hij in de jaren 70
zelf met een groepje op de planken
tijdens de liedjesavond. Gedurende de
tweede helft van dat decennium was
Piet lid van de werkgroep Jeugd van
OJC Phoenix en in diezelfde periode
was hij ook nog één van de dragende

De met belangstelling tegemoet
geziene wedstrijd van Wittenhorst
tegen laagvlieger ZSV is voor de
thuisclub in een grote teleurstelling geëindigd. Voor de supporters viel er weinig te genieten.
Zo kon Zeilberg wel heel makkelijk de score openen. Wittenhorst
kon slechts enkele speldenprikken afvuren op het vijandelijke doel, maar dat was veel te
weinig. ZSV was met name met
Koen Kuunders veel gevaarlijker.
Hij knikte uit een mooie voorzet de
0-1 binnen. Nadat Davy Althuizen
een kans liet liggen kon Maarten

Kuunders de tweede treffer laten
aantekenen. Tot aan de rust bleef
het bij deze stand voor de oranjemannen. Na de pauze werd de
voorhoede versterkt met Jeroen
Verkennis. ZSV had hier wat problemen mee. Over en weer ontstonden er kansen, maar ZSV kreeg
toch de betere. Uiteindelijk kon
Jeroen de aansluitingstreffer op het
scorebord brengen en zodoende
alle hoop te geven voor nog meer.
De wedstrijd eindigde in 1-2.
Tekst: Piet Nabben, RKsv
Wittenhorst

Heemskerk Vasteplanten is een bedrijf dat gespecialiseerd is in
Hemerocallis, Hosta en Iris. Sterke en mooie vaste planten welke
we wereldwijd aan meer dan 30 landen leveren. Wij produceren
deze op 2 locaties; en Grubbenvorst (l) en Noordwijk (zh).

GTL Europe biedt oplossingen voor bedrijven in de champignonteelt en composteringsbranche wereldwijd.
Door de stijgende vraag naar champignons blijft GTL Europe doorontwikkelen en
zoeken naar de nieuwste technieken en de beste medewerkers!

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA:
Wil jij bijdragen aan het engineeren, bouwen en
monteren van o.a. klimaatinstallaties, machines en
besturingssystemen voor onze klanten? Pas jij
binnen een sociaal betrokken familiecultuur met
korte lijnen? Dan komen wij graag
in contact met jou!
vacature@gtl-europe.nl

CNC-draaier
Engineer

Financial Controller

+31 77 396 7777
Kijk voor meer informatie over GTL Europe
en onze vacatures:

www.gtl-europe.nl

Lasser/constructiewerker
Monteur binnen/buitendienst
(internationaal)

GTL Europe | Hudsonweg 2 | 5928 LW Venlo
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij zoeken iemand die er
gewoon is wanneer het nodig is!
20 tot 40 uur per week
Heemskerk Vasteplanten biedt een zelfstandige functie als teelt
manager vaste planten in Grubbenvorst en omgeving. Ben je praktisch
ingesteld, een aanpakker en zoek je afwisselend werk met flexibele
werktijden, dan is dit je (buiten) kans!
Wat ga je doen?
Als teelt manager locatie Grubbenvorst zorg je voor een succesvolle
teelt. Je kan goed plannen en organiseren en je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt dagelijks contact en overleg met
je collega teelt manager uit Noordwijk.
In het voorjaar bestaan de werkzaamheden uit het planten van
de nieuwe productie met behulp van plantmachines. Je begeleidt
daarbij 4-6 seizoenkrachten. In de zomer zorg je voor optimale
groeiomstandigheden, waaronder watergeven, gewas onderhoud en
nalopen. Dit doe je alleen en met collega’s uit Noordwijk.
Vanaf november ben je actief betrokken bij het rooiproces.
De gerooide planten worden getransporteerd naar onze locatie in
Noordwijk. Eventueel kan je nog een functie vervullen in Noordwijk.
Je werkt met moderne en goed onderhouden spullen en machines.
Gezien de diversiteit van je collega’s is het een pre als je naast
Nederlands ook Engels of Pools spreekt.
Heb je ervaring in de agrarische sector en ben je voor lange
termijn opzoek naar een veelzijdige baan, neem dan contact met
Loek Teeuwen via tel. 0252 34 03 51 of stuur je CV en motivatie naar
loek@heemskerkplants.com. We verheugen ons op je sollicitatie.
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Rommelige beginfase

Set Up verliest wedstrijd na voorsprong van Olympia
De belangrijke thuiswedstrijd tegen VC Olympia DS2 stond voor Set Up uit Meerlo op zaterdag 12 februari op
het programma. De dames uit Panningen stonden één plaats hoger op de ranglijst met maar één puntje meer.
Met winst zouden de Meerlose dames goede zaken doen. Olympia wist de wedstrijd te winnen met 2-3.
De eerste set begonnen de dames
uit Meerlo rommelig en al snel
stonden ze op een 0-4 achterstand.
Gedurende de eerste set kwamen
ze steeds wat beter in hun spel wat
resulteerde in setstanden van 4-5 en
9-12. Vervolgens ontstond er een erg
rommelige fase waarin onnodige fouten gemaakt werden en de afstemming niet klopte. Met tussenstanden
van 10-15 en 12-19 werd de set met
14-25 verloren.

In de tweede set wisten de dames
van Set up dat het beter moest.
Terug naar de basis. Het begin van
de set verliep wat stroef. Via 4-4
en 4-8 creëerden de Panningse
dames een gat van vijf punten: 11-16.
De Meerlose dames herpakten zich,
gingen voor elke bal en knokten
zich terug in de wedstrijd. Met tussenstanden van 15-14, 16-18 en 20-19
ging de set gelijk op. Een sterkte
fase van de Meerlose dames bracht

hen naar een tussenstand van 24-19
en wonnen deze set uiteindelijk met
25-22. Op naar de derde set. Het vertrouwen van de tweede set was er in
de derde set nog steeds. De Meerlose
dames namen het initiatief. Via 7-2 en
7-7 werd het 14-11 en speelden Set up
met goed spel de set uit. Ballen werden van de grond gehaald, er werd
goed gecommuniceerd en er werden mooie punten binnen geslagen.
Met set standen van 18-12 en 21-18

Eén punt verschil tussen teams

De heren van Sporting ST en SV Lottum namen het op zondag 13 februari het tegen elkaar op. In een wedstrijd
met veel goals won Sporting ST met 4-3.

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAAS.NL

Na een geblokt schot en het doorkoppen van Jur Janssen, kon aanvoerder
Kevin Goldschmidt de gelijkmaker binnen tikken: 1-1. Dit was de ruststand.
Na 63 minuten kreeg Sporting weer corner en dit bleek uiteindelijk de formule
tot succes. De corner werd genomen,
er belandden zes man op de grond en
de bal in het netje. Hoe? Geen idee,
maar de 2-1 mocht achter Jur zijn naam
geschreven worden. Vijf minuten later,
weer een corner. Lottum probeerde
deze weg te werken naar de zijkant,
kwam terug bij cornernemer Pim en
krulde hem van buiten de 16 in de
verre hoek: 3-1. Sporting kon niet lang
genieten van de ‘ruime’ voorsprong,
omdat de Lottumse speler ‘Haantje’

vijfde set. Het begin van de set ging
weer gelijk op en via 5-4 werd er met
een tussenstand van 6-8 van kant
gewisseld. Set Up kon nu niet meer
aanhaken en via 8-12 werd deze laatste set verloren met 9-15.

Tekst: VC Set Up

Collectieve ‘off day’

SV Melderslo laat punten
liggen
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden zondag 13 februari tegen Oranje Wit 1 uit Leunen. De wedstrijd werd gespeeld
in sporthal De Berkel in Horst. Een collectieve ‘off day’ zorgde
ervoor dat Oranje Wit met een eindstand van 14-15 de punten
mee naar huis kon nemen.

Corners blijken succesformule voor
Sporting ST
Op het veld stonden twee teams die
qua stand maar één punt verschillen,
een belangrijke wedstrijd dus. Beide
teams probeerden het eerste kwartier
rustig op te bouwen en gevaarlijke ballen achter de verdediging te leggen.
Lottum had in de gaten dat het veld niet
optimaal was en probeerde de verdediging van Sporting onder druk te zetten.
Dit resulteerde uiteindelijk in een te
late terugspeel op de keeper, die op zijn
beurt de bal niet op tijd weg kon krijgen. De bal werd geblokt en viel zo de
goal in. 0-1 voor de bezoekers. Het spelbeeld bleef hetzelfde, met weinig kansen voor beide teams. Sporting kreeg in
de 22e minuut een corner die door Pim
Smits voor werd gegooid op de punt 16.

wonnen de Meerlose dames deze set
met 25-21. Het begin van de vierde
set ging weer gelijk op en via 3-3 en
8-8 werd het 11-14. Set-up kende een
mindere fase waardoor de achterstand groter werd en de Meerlose
dames konden nu niet aanhaken.
Via 15-18 en 17-22 werd deze set met
17-25 verloren. Een tussenstand van
2-2 in sets betekende een beslissende

na een vlijmscherpe counter in de 68e
minuut de 3-2 scoorde. Opnieuw ging
Pim achter de bal staan en draaide de
bal richting het doel in een corner. De
keeper probeerde hem weg te boksen
en bokste hem zo zijn eigen doel in.
4-2 in de 73e minuut. Ook nu weer kon
Sporting niet lang genieten, want ook
deze keer werd de ‘ruime’ voorsprong
weggepoetst na twee minuten met een
pegel van 20 meter. 4-3 met nog een
kwartier te gaan. Met nog 15 minuten
hangen en wurgen en zelfs nog een
debutant bij Sporting, Bas van Helden,
lukte het Sporting om de punten thuis
te houden.

Het was SV Melderslo dat, zij het
met horten en stoten, de leiding nam in de beginfase van
de wedstrijd. De thuisploeg wist
zelfs op een 5-2 voorsprong te
komen, maar erg overtuigend
was het spel niet. Bovendien
werd er onzorgvuldig omgegaan
met de kansen die wel werden
gecreëerd. Nog voor rust had
het enorm felle Oranje Wit zich
via enkele schoten van afstand
dan ook al terug in de wedstrijd
geknokt. Na rust ging de ploeg
uit Leunen verder met waar ze
gebleven was. SV Melderslo
kwam daarentegen nog steeds
niet goed in haar spel, hoe hard
er ook gewerkt werd.
Halverwege de tweede helft

keek SV Melderslo tegen een
7-12 achterstand aan. Vanaf dat
moment begon de ploeg aan
een knappe comeback en in de
eindfase lukte het zelfs om weer
op gelijke hoogte te komen.
Een spannend slot volgde,
waarin nog diverse keren werd
gescoord. Het was Oranje Wit
dat uiteindelijk aan het langste eind trok en 30 seconden
voor tijd het winnende doelpunt
scoorde. De eindstand was 14-15.
Een zuur en onnodig verlies, dat
SV Melderslo later in de competitie weer recht zal moeten
trekken.
Tekst: Aniek van den Brandt,
SV Melderslo

Tekst: Sporting ST

“Working
in Fashion
betekent
werken in
een schone
omgeving”

Benieuwd wat Working in Fashion voor jou kan betekenen?
Je vindt het op www.workinginfashion.nl
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Wetenschapsvoorstelling bij
Dendron College

30-jarig jubileum VNeL-beheer
in Broekhuizen

Kinderen waarvan het hart sneller gaat kloppen als het over
atomen of zonnestelsels gaat, zitten goed op het Dendron College
in Horst. Zo wordt er jaarlijks een Science Symposium georganiseerd, samen met het Raayland College in Venray, ditmaal op
vrijdag 18 februari in de grote aula in Horst. Tijdens dit symposium ontdekken leerlingen van alles over wetenschap. Er zijn
gastsprekers en er worden proefjes op het podium gedaan.

In verband met het 30-jarige beheer van VNeL en Staatsbosbeheer werd op zaterdag 12 februari een feestje
gevierd. Er werden in Broekhuizen drie bomen geplant die elk staan voor tien jaar.

Leerlingen van het Dendron en
het Raayland kunnen een boeiend middagprogramma verwachten. Wetenschapsjournalist Ans
Hekkenberg komt spreken over het
heelal en er vinden live-experimenten plaats tijdens Mad Science. Jan
Bekkers, werkzaam bij COVRA (dat

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

als enig bedrijf in Nederland de taak
heeft om al het radioactief afval te
verzamelen, verwerken en op te
slaan) komt spreken over kerncentrales. Daarnaast komt Jiska Peper,
gepromoveerd ontwikkelingspsycholoog en hersenwetenschapper,
alles vertellen over het puberbrein.

VC Olsredlem neemt revanche
op VC Trivia
De streekderby stond op zaterdag 12 februari op de kalender tussen
volleybalvereniging Olsredlem en VC Trivia in de eerste klasse.
De uitwedstrijd werd in oktober met 4-0 verloren en de dames van
de volleybalvereniging uit Melderslo en Broekhuizen(vorst) waren
gebrand op een revanche. Olsredlem trok aan het langste eind: 3-2.
Olsredlem gaf in de eerste twee
sets geen enkele keer Trivia de kans
om op voorsprong te komen door
dominant en met veel lef te spelen.
Deze eerste en tweede set werden
dan ook gewonnen. Ook de derde
set liep de thuis spelende club meteen weer ver uit, maar bij de set
stand van 20-13 herpakte Trivia zich
plotseling erg knap en sleepte de
overwinning nipt binnen. Olsredlem
kwam deze klap nauwelijks te
boven en verloor de vierde set kansloos met 10-25. De alles beslissende
vijfde set eiste coach Bjorn Coenders

dat de focus weer tweehonderd procent moest zijn om de partij te kunnen winnen. Meteen van het eerste
fluitsignaal herpakte Olsredlem
zich met goede servedruk en mooi
geplaatste aanvallen en was er de
hele set een voorsprong op het scorebord. De winst was een feit. Niet
alleen Olsredlem wint de wedstrijd
met 3-2, maar ook het publiek van
beide clubs was de winnaar van een
spannende derby.

Tekst: VC Olsredlem

In samenwerking met het
Staatsbosbeheer is de VNeL dit jaar
al dertig jaar actief rondom het IVNven. Het is een werkgroep van IVN
de Maasdorpen van dertig mensen
uit de gemeente Horst aan de Maas

en heet volledig Vrijwillige Natuur
en Landschapsbeheer. De VNeL zorgt
voor een stuk kleinschalig onderhoud
waardoor de natuur vitaler wordt en
de biodiversiteit wordt versterkt. Denk
aan de vlinders, zonnedauw, kruiden,

vuilboom, et cetera. Staatsbosbeheer
zorgde voor de bomen en de VNeL
heeft ze geplant.
Beeld: Sten Jetten

Workshop vlechten met repen spijkerstof in
De Kantfabriek
In Museum De Kantfabriek wordt op woensdagmiddag 23 februari een kinderworkshop vlechten met spijkerstof georganiseerd. Tijdens deze workshop krijgen de kinderen verschillende jeansstoffen om mee te werken.
Deze stoffen worden in repen gescheurd
en daar wordt mee gevlochten. Het
thema is carnaval. Er zijn kralen, veertjes en wol in de kleuren rood, geel en
groen om de creatie (bijvoorbeeld het

tasje, de arm- of hoofdband) mee te
versieren. Aanmelden kan via cursus@
museumdekantfabriek.nl
Ouders en/of begeleiders van de deelnemende kinderen zijn niet aanwezig

in het cursuslokaal tijdens de workshop.
Zij kunnen de kinderen vóór 14.30 uur
brengen en om 16.30 uur weer ophalen
in de Kant-Ine van het museum.

OUDERENMIDDAG
11 MAART 2022

14:00 – 17:00 IN ‘T GASTHOÊS
MIDDAGVULLEND PROGRAMMA MET O.A.
PIERRE VAN HELDEN – AALTIED NOEIT TE
LAAT – DE Q-MEN EN MEER
TELEFONISCH AANMELDEN VIA 06-46376987
€5,- ENTREE – INCLUSIEF KOFFIE EN VERSNAPERINGEN

VOL=VOL

HORST AAN
DE MAAS

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

Financieel administratief
medewerk(st)er m/v
Vanwege de groei van ons bedrijf zijn we op zoek
naar een financieel administratief medewerk(st)er
voor ondersteuning van onze office manager
(min. 16 uur per week).
Taken:
+ Verwerken van inkoopfacturen
+ Opstellen en verwerken van verkoopfacturen
+ Ondersteunen office manager waar nodig
+ Ondersteuning met het maken van offertes en
contracten
+ Telefonie

Profiel:
+ Een afgeronde MBO+ of HBO opleiding in bedrijfsadministratieve en/of -economische richting;
+ Minimaal 3 jaar ervaring in een financieel
administratieve functie;
+ Ervaring binnen een projectorganisatie en
-administratie is een absolute pré;
+ Ervaring met het gebruik van Exact Online is een pré;
Wij bieden
Een veelzijdige functie in een hecht, informeel team
met een marktconform salaris en mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen.

Herken jij jezelf in dit profiel en ben je geïnteresseerd
in
deze functie? Solliciteer dan door ons een mail te sturen
met
je CV en motivatiebrief naar administratie@regio-se
rvice.nl

Tevens zoeken wij ook
electro- en zonnepanelen
monteurs

J.F. Kennedylaan 18B | 5981 XC Panningen | T. 077-3061751
E. info@regio-service.nl | I. www.regio-service.nl
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Lottumse popkwis
organiseert muziekquiz
De organisatie van de Lottumse popkwis organiseert al zo’n twintig jaar
muziekquizzen in Jongerencentrum Canix en op andere locaties in
Lottum. Op zondag 20 februari zal dat voor de tweede keer gebeuren in
Kahoot-vorm.
Vanaf komend weekend worden dan
wel de coronamaatregelen losgelaten, deze quiz kan nog gewoon thuis of
elders plaatsvinden in de eigen veilige
bubbel. Deelnemende teams worden
in Kahoot-vorm getest op de parate
muziekkennis van pakweg de laatste 70
jaar. De vragen schieten alle kanten op,
van hoezen en bandfoto’s en worden
aangekleed met veel ludieke filmpjes.
Hoe groot een team is, maakt de organisatie niets uit. Wel wordt er een kleine
bijdrage gevraagd per deelnemend

teamlid. De opbrengst van de quiz komt
ten bate van Jongerencentrum Canix in
Lottum. Inloggen kan vanaf 14.00 uur,
aanvang is 15.00 uur en het einde van
de quiz is rond 18 uur. Voor meer info en
om aan te melden kan door contact op
te nemen met Harm via 06 29 20 13 22.
Andere activiteiten die in Canix worden
georganiseerd zijn Hoedenbal op zaterdag 19 februari, Fleedwood Mac tribute
door Fleedwood Max op zaterdag 12
maart en Rick de Leeuw & Band op zondag 9 april.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Keurslagerij Crist Coppens in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst.
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 20 februari
2022 (12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 24 februari 2022 bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de
bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelijk zal
er er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

Hayberries B.V. is een blauwe bessenbedrijf dat is opgericht in 1999
en gevestigd in het Limburgse dorpje Broekhuizen (gemeente Horst aan de Maas).
Het bedrijf telt 40 hectare blauwe bessen, die worden geteeld voor de versmarkt
en gebruikt voor de verwerking tot producten.
Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn, voor 24-32 uur/week, een

ADMINISTRATEUR /
OFFICEMEDEWERKER
Functie
• Zelfstandig voeren van de ﬁnanciële,
personeels- en oogstadministratie;
• Zorg dragen voor de maandelijkse
rapportages t.b.v. de directie;
• Verwerken van telefonie, in- en
uitgaande post, mails en overige
communicatie;
• Ondersteunen van de directie in
brede zin.

• Een goede beheersing van de Engelse
en Duitse taal;
• Persoonlijke kenmerken: je bent communicatief sterk, hoge bereidheid tot
samenwerken, je bent ﬂexibel en werkt
gestructureerd en accuraat.

Je beschikt over
• Een mbo-opleiding administratie/
bedrijfseconomie aangevuld met
werkervaring en relevante aanvullende
opleidingen;
• Feeling met de agrarische sector
en ervaring met seizoensarbeid is
een pré;
• Kennis van en ervaring met MS Ofﬁce
(Word, Excel);

Wij bieden
• Een uitdagende functie waarin je jouw
ervaring en capaciteiten optimaal kunt
benutten en verbreden;
• Een informele werksfeer;
• Arbeidsvoorwaarden volgens de cao
Open Teelten.
Wil je reageren?
Dan ontvangen wij graag jouw
sollicitatie met C.V. per email:
info@hayberries.nl
De sluitingstermijn van de vacature is
6 maart 2022.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 22 februari 2022

Braadworst
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

De oplossing van de
puzzel in de Hallo van
10 februari 2022 was:

En de winnaar is:
Fam. Lemmen-Strijbosch
uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd
met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Bar &
Restaurant Terlago in Horst!
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Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Zondag 20 februari

Apotheek Maasdorpen

11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 19 februari

19.15

Horst (Lambertus)
Zondag 20 februari
Maandag 21 februari
Dinsdag 22 februari
+ aanbidding
Woensdag 23 februari
Donderdag 24 februari
Vrijdag 25 februari

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

18.30
18.30
18.30

Zondag 20 februari

09.00

Meerlo

Zondag 20 februari
Donderdag 24 februari
- rozenkrans
- heilige mis
- gebedsd. Biddende moeders

Melderslo

Zaterdag 19 februari

10.30

Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan

08.30
09.00
09.30

Zaterdag 19 februari

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Sevenum

Spoedgevallendienst

18 t/m 20 februari

Zaterdag 19 februari
Zondag 20 februari
+ aanbidding
Maandag 21 februari
Dinsdag 22 februari
Donderdag 24 februari
Vrijdag 25 februari

18.30
18.30
18.30
18.30

Dinsdag 22 februari
- rozenkrans
- heilige mis

Tienray

Zaterdag 19 februari
Woensdag 23 februari

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

kerkdienst

Wat bieden we je?
Een stevige functie als teeltmanager binnen een ﬁjn team om te werken. Er is een informele werksfeer en geen enkele dag is hetzelfde.
Het gaat om een fulltime dienstverband, met de vrijheid om je uren zelf mee in te vullen. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
vanzelfsprekend prima in orde.

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

18.00
16.00

De Schuilplaats

Wie ben jij en wat ga je doen?
Het gaat om een stevige functie, die veel kennis, ervaring en daadkracht vereist. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring bij een glastuinbouwbedrijf en bent bij voorkeur al bekend met datagedreven teelt of hebt daar op zijn minst veel a�ﬁniteit mee, door ervaring, opleiding of
achtergrond. Je bent praktisch ingesteld, analytisch sterk, zelfstandig, communiceert gemakkelijk en hebt een vanzelfsprekende drive in
je om de teelt elke dag naar een hoger niveau te brengen. Het gewas, het klimaat, de watergi�t en het energiemanagement vallen onder
de verantwoordelijkheid van jou als teeltmanager. Op basis van de teeltstrategie en wensen van de afzet stem je iedere dag af wat de
beste teeltmethode is en streef je naar een zo hoog mogelijke productie. We zien je graag binnen het team meedenken met je collega’s en
teeltvoorlichter, bereid om kennis te delen en je bent ontvankelijk voor ideeën van anderen. Samen kom je verder.

Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

18.40
19.00

Ben jij de top teeltmanager met ruime ervaring of ligt jouw interesse en expertise bij
datagedreven teelt? Dan zijn we op zoek naar jou.

Wij zijn op zoek naar een teeltmanager die verantwoordelijk wordt voor de belichte locatie aan de Platveld in Meijel en onze nieuwe
locatie aan de Ploegstraat in Someren. Je werkt hierbij samen met de teeltmanager die verantwoordelijk is voor de andere locaties.

21 t/m 24 februari

Swolgen

Interesse in deze uitdagende functie bij een dynamisch bedrijf?
Neem dan contact op met Ties Verbaarschot (06 - 48 774 627) of stuur uw sollicitatie met CV naar:
TVM BV | p/a Zinkskeslaan 26, 5759 PJ Helenaveen
of email naar administratie@verbaarschot.nl

Alarmnummer

10.00

op het bankje gekomen en hebben
Jop en Eef de spreuk mogen onthullen. Alle aanwezige kinderen hebben
daarna gezorgd dat het bankje netjes
in de grond kwam. De spreuk luidt:
‘Zet dich, met de zón op dien köpke,
enne veut in d’n dauw’. Komende
periode zal de rest van het groenplan
worden gerealiseerd door gemeente
en de Groengroep.

Ter versterking van ons team zoeken wij een teeltmanager

Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

18.00
09.30

de gemeente. Hier mocht de buurt
haar visie neerleggen. Met iets van de
één en iets van de ander, werd een
nieuw plan opgesteld. De Groengroep
dacht mee en zorgt nu mede voor
realisering van de uitwerking, zo ook
voor het bankje dat zondag op verzoek van de buurt werd geplaatst.
Hiervoor werden door de buurtbewoners verschillende spreuken bedacht.
Uiteindelijk is de spreuk van Monique

Wij zijn een groeiend dynamisch glastuinbouwbedrijf met op dit moment 19 ha verdeeld over vier locaties in Wellerlooi, Helenaveen
en twee in Meijel. In september breiden we uit met een vijfde locatie van 10 ha in Someren. Op deze locaties worden komkommers en
tomaten geteeld.

Tandarts

19.00

De strook heeft dan ook veel verschillende functies: ze zorgt voor mooi
uitzicht, ruimte in de drukke wijk,
buurtcontact, straatfeestjes en vooral
een terrein voor veel spelende kinderen. Nadat er vorige zomer een
nieuw groenbeleid voor deze strook
werd gehandhaafd, viel een aantal van deze functies weg. De buurt
vond dit jammer en een afvaardiging
heeft toen contact opgenomen met

TVK - WELLERLOOI | TVM - MEIJEL
TVH - HELENAVEEN | TVS - SOMEREN

Gebiedsteams

17.30

Meterik

Tussen de Zonnedauw en de Wolfsklauw in Sevenum ligt een groenstrook, waar de bewoners van beide straten al jarenlang graag van genieten. Daar is nu een bankje geplaatst op zondag 13 februari door de buurt.

Huisartsenpost

11.00
18.30
09.00

Lottum

zondag

Groenstrook Zonnedauw-Wolfsklauw
voorzien van nieuw geplaatst bankje

Medische zorg

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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HangOn B.V. zoekt
Magazijnmedewerker
Meer informatie op: www.hangon.com/nl/magazijnmedewerker

Oplossing vorige week:
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Als magazijnmedewerker wordt je breed ingezet bij allerlei werkzaamheden
in ons moderne warehouse. Dit betreft een voltijds baan met uitzicht op een
vast contract.
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Geplukt

Frans Kerstjens Swolgen
den andere teamgenoten ook minuFrans heeft altijd wat te doen. Zo staat hij in zijn garage vogelhuisjes te bouwen, wandelt hij in de natuur
of zet hij zich in voor de lokale politiek. Over een jaartje is hij met pensioen en wil dan nog meer gaan genie- ten maken.” Een speciaal moment
beleefde Frans met zijn twee broers.
ten van zijn leven. Deze week wordt Frans Kerstjens (65) uit Swolgen geplukt.

Gezellig druk was het zeker in
huize Kerstjens zo’n zestig jaar
geleden. Met twee zussen en zes
broers had Frans het wel naar zijn
zin in Swolgen. Gelukkig had hij
een zorgzame moeder die goed
naar hem omkeek. Zijn vader
werkte bij Landbouwbelang
Wanssum. “Daar vulde hij onder
andere zakken graan van zo’n
50 kilo. Daar konden we niet van
rondkomen, dus hadden we ook
konijnen, kippen, varkens en
teelden we asperges en tuinbo-

nen. We hielpen allemaal mee binnen het gezin.” Frans ging naar de
basisschool in Swolgen en daarna de
mavo in Meerlo. Positief kijkt hij niet
terug op deze tijd. “Ik had helemaal
niks met school”, zegt hij. “Het was
voor mij verloren tijd.” Nu, vijftig jaar
later, heeft hij er wel iets moois aan
overgehouden. “Volgend jaar organiseren we een reünie van vijftig jaar
mavo. Zelfs een oud klasgenoot die
nu in Nieuw-Zeeland woont komt
dan langs. We doen dit elke vijf jaar,
maar deze editie is speciaal natuur-

lijk. Ook een aantal oud-docenten
komt langs. Altijd leuk, want er
komen vaak mooie herinneringen
weer boven.”

Eigen bedrijf
Wat Frans ook veel deed was voetballen. “Ik zat in het eerste elftal van
Swolgen, was de spits en aanvoerder.” Een goaltjesdief dus. “Ik had
altijd een goede band met onze
coach. Als er dan gewisseld moest
worden haalde hij mij er vaker uit,
ik vond dat niet zo erg. Dan kon-

“We stonden een seizoen met z’n
drieën in de voorhoede. Dus de
drie broers Kerstjens voorin, prachtig.” Op zijn 16e ging Frans werken.
“Ik begon met een administratieve
functie bij een Opel-dealer. Dit werk
heb ik zes jaar gedaan waarna ik
terechtkwam bij een automaterialenhandelaar in Venlo. Tijdens deze
baan besefte ik mij dat ik door had
moeten leren.” Frans besloot alles om
te gooien en begon weer opnieuw.
“Ik ging een thuisstudie volgen binnen de financiële wereld. Eén keer
per week ging ik naar school in
Venray. Na vijf tot zes jaar had ik
mijn diploma’s en ben ik voor mezelf
begonnen.” Frans ging binnen meerdere bedrijven werken op de afdeling ‘finance’. “Zo werkte ik bij een
bedrijf een half jaar en daarna weer
bij een ander. Ook ging ik vaker naar
het buitenland voor zaken. Zo ben
ik in Roemenië, Polen, Duitsland
en Engeland geweest.” Zijn laatste opdracht was bij Canon in Venlo.
“Daar ben ik uiteindelijk gebleven”,
zegt Frans. “Ze boden mij een contract aan en dat heb ik toen aangenomen. Hier werk ik nog steeds en
volgend jaar ga ik met pensioen.”

Politiek
Frans is zeker niet bang om dan in een
zwart gat te vallen. “Ik heb genoeg
om te doen”, zegt hij. “Voor de hobby
maak ik vogelhuisjes. Deze doe ik
mensen dan cadeau en laatst heb ik er
een aantal gedoneerd aan de basisschool in Swolgen. Natuurlijk zijn mijn
kleinkinderen Mats en Tren een grote
hobby van me.” Frans woont samen

met May en haar kinderen Maartje
en Lennart, zelf heeft Frans ook twee
kinderen: dochter Ellis en zoon Erik.
In maart gaat hij meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen voor
de lokale partij Essentie. “Ik zet mij
vooral in voor de leefbaarheid binnen
de kleinere dorpen. Ook is het belangrijk dat we zuinig zijn op de natuur.
Horst aan de Maas is een prachtige
gemeente, maar toch zie je her en der
afval en hondenpoep liggen waar dat
absoluut niet hoort.”

Ernst & Humor
Actief is de Swolgenaar ook binnen het verenigingsleven. Zo is hij
twaalf jaar voorzitter geweest bij
de carnavalsvereniging D’n Bok
en werd hij in 1995 prins Frans II
genoemd. Ook heeft Frans in het
bestuur gezeten van MFA Kerkebos
in Swolgen. Hij heeft daar als voorzitter de plannen mee bedacht van
het bouwen van de accommodatie.
“Dan ben ik ook voorzitter geweest
bij toneelvereniging Ernst & Humor
in Swolgen. In mijn jeugd heb ik in
diverse voorstellingen gespeeld,
nu niet meer. Waar ik trots op ben
is het organiseren van de bekende
Sprookjestochten.” Als hij dan nog
tijd over heeft in de toekomst, zou
hij graag vrijwilliger willen worden
bij het Oorlogsmuseum in Overloon.
“Dan zou ik graag Engelstalige en
Duitstalige gasten willen rondleiden.
Ik heb altijd interesse gehad in onze
lokale geschiedenis. Waar het precies
vandaan komt weet ik niet. Wellicht
van de verhalen die mijn vader vertelde vroeger. Daar kon ik toen altijd
van genieten.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

WERKEN BIJ LIMEX
Help ons bij het verduurzamen van de tuinbouw branche wereldwijd
door het leveren van prachtige reinigingsmachines.
Vacature Elektrisch-Mechanisch
Monteur Eindmontage
Ben jij een pragmatische monteur met een
passie voor agrotechniek? Krijg jij energie van
het bijdragen aan praktische oplossingen waar
tuinders enthousiast van worden? Wil je deel
uitmaken van een gemotiveerd en goed
functionerend team bij een wereldspeler?
Ter uitbreiding van de afdeling eindmontage
zijn we op zoek naar een Elektrisch- Mechanisch
Monteur.
In jouw functie maak je deel uit van een
enthousiast team bestaande uit engineering,
projectleiding, werkvoorbereiding en
eindmontage.
Bekijk de vacaturevideo op onze website

Over Limex
Familiebedrijf Limex Machine Exploitatie in
Panningen ontwikkelt en produceert
reinigingsmachines voor kratten, emmers en
trays voor de tuinbouw en sierteelt.
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).

Door onze machines lopen gewassen
substantieel minder risico op besmetting door
een verbeterde teelthygiëne en het doden van
ziektes en micro-organismen. Daarnaast
zorgen onze machines voor minder plastic
afval -aangezien wij ervoor zorgen dat plastic
kratten hergebruikt kunnen worden.

Solliciteren
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).
Of kijk op www.limex.nl/vacatures

